De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb
caràcter previ a l'elaboració del projecte de modificació del Reglament general
d'organització i funcionament de les llars d'infants públiques de Mont-roig del Camp, es
duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més
representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:
a) Antecedents
b) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
c) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
d) Els objectius de la norma.
e) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries
a) ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp disposa del Reglament general d’organització
i funcionament de les llars d’infants públiques, aprovat en sessió plenària de data
30 d'abril de 2014 i publicat al BOP número 179 en data 4 d'agost de 2014.
b) PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA
La modificació del Reglament de les Llars d’Infants es fa amb l’objecte de modificar
alguns aspectes que des de la direcció dels centres consideren necessari, més
concretament es tractar de regular una nova modalitat de servei, modalitat
relativament nova que s’ha creat per donar millor servei als usuaris, però que no
està regulada a la norma.
En aquest sentit, caldrà modificar l’article 6 del Reglament, incorporant l’apartat d) i
quedaria redactat de la següent manera:
“Article 6. Prestació de serveis
El servei públic de llars d’infants engloba necessàriament les activitats i serveis
següents:
a) Servei escolar de les llars d’infants. Consisteix en l’atenció educativa i
assistencial dels infants des de les 16 setmanes als 3 anys durant l’horari
establert, de conformitat amb la normativa sectorial aplicable i amb les
determinacions que s’especifiquen en aquest reglament.
A banda del servei escolar, les famílies hauran de finançar el material escolar i
satisfer l’import de la matrícula del curs escolar.
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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE UN PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL
REGLAMENT GENERAL D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES LLARS
D’INFANTS PÚBLIQUES DE MONT-ROIG DEL CAMP

b) Servei de menjador i descans posterior. Aquest servei és complementari pels
infants del servei escolar i ha de ser finançat amb les aportacions de les famílies
que ho sol·licitin. Comprèn l’àpat en servei de càtering i l’atenció directa dels
infants durant la franja del migdia fins a la tarda.
c) Servei d’acollida. Aquest servei és complementari i s’ofereix pel matí, el migdia i
la tarda en les modalitats d’usuari fix o esporàdic i ha de ser finançat amb les
aportacions de les famílies que ho sol·licitin. La seva finalitat és oferir a les
famílies l’estada dels infants una hora o mitja hora abans o després de l’horari
establert per al servei escolar. Per poder oferir aquest servei hauran d’estar
inscrits un mínim de tres usuaris en el servei d’acollida del matí i de la tarda.
d) Servei tardes esporàdiques. Aquest servei és complementari en la
modalitat d’usuari esporàdic i ha de ser finançat amb les aportacions de les
famílies que ho sol·licitin.
L’usuari que s’hagi acollit a la modalitat de matí podrà fer ús de dues tardes
esporàdiques al mes i se li aplicarà la tarifa del servei d’acollida per usuari
esporàdic.
La tercera tarda esporàdica dels usuaris que hagin escollit la modalitat de
matí comportarà el canvi de modalitat de matí a matí i tarda.
e) Llar d’estiu. Durant els mesos de juliol i agost el servei públic romandrà obert (a
excepció de la última setmana del mes d’agost). Aquest servei és complementari i
de caire més lúdic, atès que no es considera part del currículum educatiu. No
obstant, els objectius d’aquest període i les activitats que es duguin a terme durant
l’estiu estaran contemplades al projecte de direcció, al projecte educatiu, al pla
anual i a la memòria anual de cada centre educatiu.

c) NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

d) OBJECTIUS DE LA NORMA
Regular la modalitat de servei de matí amb dues tardes esporàdiques
e) POSSIBLES ACTUACIONS
REGULATÒRIES.

ALTERNATIVES

REGULATÒRIES

O

NO

Es considera adequada i necessària l’aprovació de la modificació del Reglament
general d’organització i funcionament de les llars d’infants públiques de Mont-roig
del Camp, en els aspectes esmentats, sense que hi hagi possibles actuacions
alternatives.
Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin podran presentar
opinions, suggeriments i aportacions durant el termini de 15 dies a comptar des de
l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva
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Resulta necessari adaptar el Reglament general d’organització i funcionament de
les llars d’infants públiques de Mont-roig del Camp, a la creació de nous serveis.

presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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